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Kampaň sběru mobilů v Zoo Praha podpoří T-Mobile
Zoo Praha a REMA Systém jednorázově rozšíří sběrná místa starých mobilů – speciální
tubus bude umístěn na festivalu Rock for People.
Strážce pralesa, kteří ve střední Africe chrání před pytláky gorily, budou moci podpořit i
návštěvníci festivalu Rock for People, který proběhne od 3. do 6. července v Hradci Králové.
V t-music zone budou umístěny sběrné tubusy na vysloužilé mobily – za každý z nich REMA
Systém opět vyplatí po 10 Kč na sbírkové konto Zoo Praha. Své zákazníky navíc T-Mobile
odmění dobíjecím kupónem v hodnotě 100 Kč.
„Jsme rádi, že máme příležitost oslovit naší kampaní ‘Přineste starý mobil – podpořte strážce
pralesa‘ i tuto cílovou skupinu,“ uvedl Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha. Petr Kubernát,
ředitel marketingu REMA Systém k tomu dodává: „Největší fluktuace mobilních telefon je
mezi mladými lidmi. Třídění mobilů v ČR bohužel pokulhává, ročně se recykluje méně než 3 %
z nich. Je třeba co nejvíce zapojit mladou populaci do recyklace elektronického odpadu.“
Rock for People se již několik let profiluje jako ekologický festival. Kampaň „Přineste mobil –
podpořte strážce pralesa“ zahájily Zoo Praha a REMA Systém v dubnu tohoto roku. Jejím
cílem je rozšířit myšlenku recyklace mobilních telefonů, ale zároveň pomoci gorilám v Africe.
„Výtěžek z projektu použijeme na vybavení strážců biosférické rezervace Dja v Kamerun, kteří
chrání gorily před pytláky s nasazením vlastních životů. Stany, boty, ale například satelitní
telefon bychom rádi strážcům předali už v červenci,“ uzavírá Miroslav Bobek.
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